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Marţi, 17 octombrie, orele 16,00, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret, sport, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale s-au întrunit în 
şedinţă comună pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege privind 
statutul minorităţilor naţionale din România. Dezbaterile au continuat pe 
articole şi au fost întrerupte, urmând a continua, într-o şedinţă următoare.  

 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în şedinţă 

de lucru Miercuri, 18 octombrie, orele 10,00, sub conducerea d-nei deputat 
Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele comisiei, a adoptat următoarea ordine de 
zi:  

1. Proiectul de Lege privind parteneriatul public-privat pentru 
cercetarea ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi silvic. Pl.x. 409/2006. 
Raport comun, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice.  

2. Propunerea legislativă privind stimularea şi protecţia elevilor şi 
studenţilor salariaţi. Pl.x. 644/2006. Raport comun, împreună cu Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.174, alin.(3) din 
Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Pl.x. 651/2006. Raport. 

4. Propunere legislativă ,,Legea Fondului Naţional pentru Tineri”. 
Pl.x. 453/2006. Raport. 
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5. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, 
aprobată, cu modificări, prin Legea nr.6/2005. Pl.x. 652/2006. Raport. 

6. Proiectul de Lege privind acordarea de miere de albine pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, 
autorizate sau acreditate, precum şi pentru elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat şi privat, autorizat sau acreditat. PL-X 687/2006. 
Raport. 

7. Propunerea legislativă pentru completarea articolelor 8 (alin.1 şi 2) 
şi 119 (alin.1) ale Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Pl.x. 700/2006. Raport.  
 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obţinut o formă de 
protecţie în România. PL.X 728/2006. Aviz.   

 
La primul punct al ordinei de zi, privind Proiectul de Lege privind 

parteneriatul public-privat pentru cercetarea ştiinţifică din domeniul 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi din unităţile de 
învăţământ agricol şi silvic, dezbaterile se amână, întrucât Comisia de 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice nu a întrunit 
cvorumul necesar.   

Al doilea punct de pe ordinea de zi s-a axat pe analiza Propunerii 
legislativă privind stimularea şi protecţia elevilor şi studenţilor salariaţi. În 
urma dezbaterilor care au avut loc se ajunge la concluzia că acceptarea 
acestei propuneri legislative ar însemna o suprareglementare, întrucât Legea 
practicii aflată în proces legislativ şi aprobată de plenul Camerei Deputaţilor 
în luna septembrie, are prevederi care stimulează şi protejează studenţii, 
respectiv încurajează angajatorii. Supusă la vot propunerea de respingere, 
aceasta este acceptată cu 24 voturi pentru şi 11 abţineri.  

La al treilea punct al ordinei de zi a fost luată în dezbatere 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.174, alin.(3) din Legea 
învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. La dezbatere au participat 6 deputaţi, iar Comisia, cu 16 voturi 
pentru şi o abţinere, a hotărât elaborarea unui raport favorabil propunerii 
legislative mai sus menţionate. 

Punctul al patrulea  s-a referit la Propunere legislativă ,,Legea 
Fondului Naţional pentru Tineri”. Cu 16 voturi pentru şi o abţinere, 
Comisia a hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
acestei propuneri legislative. 

Dezbaterile continuă cu punctul cinci al ordinei de zi, referitor la 
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, 
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aprobată, cu modificări, prin Legea nr.6/2005. Dezbaterile sunt la obiect, 
cu argumente pro- şi contra, pentru ca, în final, cu 10 voturi pentru şi 9 
împotrivă, Comisia să propună plenului adoptarea acestei propuneri 
legislative, cu amendamente. 

La următorul punct de pe ordinea de zi, cele două Comisii sesizate 
au discutat Proiectul de Lege privind acordarea de miere de albine pentru 
copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 
ore, autorizate sau acreditate, precum şi pentru elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat şi privat, autorizat sau acreditat. În urma dezbaterilor 
cu 35 de voturi pentru şi 8 abţineri, s-a hotărât întocmirea unui raport 
favorabil, cu amendamente. 

La penultimul punct de pe ordinea de zi, Comisia a luat în dezbatere 
Propunerea legislativă pentru completarea articolelor 8 (alin.1 şi 2) şi 119 
(alin.1) ale Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. După câteva intervenţii, cu unanimitate de voturi, 
s-a aprobat amânarea dezbaterilor în fond pentru şedinţa următoare. 

Ultimul punct de pe ordinea de zi aflat în dezbatere s-a referit la 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2006 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 
privind integrarea socială a străinilor care au obţinut o formă de protecţie 
în România. Cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât eliberarea unui 
aviz favorabil şi înaintarea acestuia comisiei sesizate în fond. 

 
În continuare, Comisia a organizat o întâlnire cu d-l Preşedinte al 

Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, în contextul apropiatei 
integrări a României în Uniunea Europeană. Informarea prezentată de către 
d-l preşedinte s-a referit la modalitatea în care au fost distribuite şi cheltuite 
fondurile alocate cercetării, pe programe şi pe domenii. O atenţie specială s-a 
acordat modului de distribuţie a programelor tip CEEX, precum şi strategiei 
de dezvoltare a cercetării ştiinţifice în anii următori. Discuţiile pe baza 
acestei informări au fost apreciate ca deosebit de utile, atât pentru membrii 
comisiei, cât şi pentru preşedintele Autorităţii Naţionale pentre Cercetare 
Ştiinţifică. S-a hotărât ca astfel de întâlniri să aibe loc şi în viitor, cel puţin o 
dată pe semestru.    

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: d-na Pasztor Gabriela, 
secretar de stat, şi d-l Matekovics Mihaly, director general, din partea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, d-l Hristea Nicolae, director, şi d-na 
Didina Ioan, şef serviciu, din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi d-l Anton Anton, preşedinte, din partea 
Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. Dina partea 
iniţiatorilor a participat d-na Doina Silistru, senator.  
 La şedinţele Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anastase 
Roberta Alma, Ganţ Ovidiu Victor şi Iacob Ridzi Monica Maria.  
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La şedinţele  au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 

- Vasilescu Lia Olguţa  
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Bănicioiu Nicolae 
- Radan Mihai  
- Adomniţei Cristian Mihai  
- Andronescu Ecaterina  
- Bîrsan Iulian-Gabriel   
- Buhăianu Cătălin 
- Dumitriu Mihai  
- Fârşirotu Vladimir Mircea  
- Florea Damian  
- Găleteanu Monalisa   
- Király Andrei-Gheorghe   
- Magheru Paul   
- Manta Pantelimon 
- Moisoiu Adrian   
- Preda Ion   
- Puşcă Mircea Valer   
- Romanescu Marcel Laurenţiu   
- Sóki Béla   
- Stanciu Anghel  
- Ştiucă Alecsandru   
- Toma Horia-Victor   

 

 

  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
           

Lia Olguţa Vasilescu 
 

 


